Firma RPS Computers Vám představuje

Projekt
„Digitální domácnost“

pro sídliště v Mohelnici (verze 10/2008)
Od 01.10.2008 navýšení rychlosti na dvojnásobek
-realizace optické vysokokapacitní metropolitní sítě na sídlišti v Mohelnici
-přípojka do každé domácnosti o kapacitě 10-100Mbit
-připojení k internetu řádově v Mbitech bez agregace (sdílení a FUP)
-bezkonkurenční kvalita linky pro jakékoliv aplikace
-telefonování přes internet včetně přidělení regionálního telefonního čísla
-videotelefonie
-sdílení dat v rámci této metropolitní sítě (fotoalba, hry apod.)
-příjem televize - volně šiřitelné programy
-on-line videopůjčovna - tzv. video na přání
-sledování infokanálů (např. městské informace)
-zabezpečení domácnosti
Co k tomu potřebuji ?
-nechat si přivést kabel za vstupní dveře bytu ukončený zásuvkou RJ45, kam připojím svůj počítač(e)
-pro sledování TV a videa na přání si pronajmout set-top-box s připojením na jakýkoliv TV přijímač.
-pro telefonování přes pevnou linku připojit klasický telefonní přístroj do připravené zásuvky
Co získám, když se připojím na Vaši optickou metropolitní síť ?
-připojení k internetu o kapacitě až několik Mbit od 200 do 1000Kč.
-přístup do metropolitní sítě pro sdílení dat o kapacitě cca 10Mbit
-telefonování po internetu bez měsíčního paušálu – platím pouze odchozí hovory do jiných pevných a
mobilních sítí
-příjem TV signálu zdarma
-můžu mít připojení k internetu i bez počítače
-nemusím chodit do videopůjčovny a dívám za standardní poplatek na vybraný film
Co pro to musím udělat ?
-domluvit se v jednotlivých vchodech panelových domů s ostatními bydlícími a odevzdat co nejdříve
předběžnou přihlášku, přípojky budou realizovány po jednotlivých vchodech nejdříve tam, kde bude
největší zájem
-po realizaci přípojky si vybrat služby a podepsat smlouvu o poskytování služeb v elektronických
komunikacích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jan Rýznar
Telefon:
583 286 400
RPS Computers
Fax:
583 286 403
Olšany 149
GSM:
777 705 091
78962 Olšany u Šumperka
E-mail:
rps@rps.cz
IČO 46101802
WWW
www.rps.cz

Datové služby - tarify RPSnet pro PANELÁKY (platné od 01.10.2008)

Od 01.10.2008 navýšení rychlosti na dvojnásobek 
Měsíční paušál
Datový
okruh
Cena
Cena
10Mb/s bez DPH s DPH 19%

Služba

Kapacita
linky 1)

Agregace

FUP)2)

Limit
času

RPSnet SPEED 8192

8192kbit

Bez agregace

Ne

Ne

Ano

999,-

1189,-

RPSnet SPEED 4096

4096kbit

Bez agregace

Ne

Ne

Ano

699,-

832,-

RPSnet SPEED 2048

2048kbit

Bez agregace

Ne

Ne

Ano

399,-

475,-

RPSnet HOME

1024kbit

Bez agregace

Ne

Ne

Ne

299,-

356,-

RPSnet IDEAL

512kbit

Bez agregace

Ne

Ne

Ne

199,-

237,-

RPSnet AGREG 16384

16384kbit

1:5

100GB

Ne

Ano

799,-

951,-

RPSnet AGREG 8192

8192kbit

1:5

Ne

Ne

Ano

499,-

594,-

RPSnet AGREG 4096

4096kbit

1:5

Ne

Ne

Ne

299,-

356,-

RPSnet AGREG 2048

2048kbit

1:5

Ne

Ne

Ne

199,-

237,-

99,-

118,-

Veřejná IP adresa
1)
2)

udaná kapacita linky platí pro DOWNLOAD i UPLOAD
FUP (Fair User Policy) - regulace objemu přenesených dat v obou směrech za kalendářní měsíc

RPSnet - 10Mbit/s vnitřní datový okruh
Služba umožňuje přímé propojení mezi uživateli kteří mají aktivovanou službu 10Mbit/s vnitřní datový okruh
rychlostí až 10Mbit/s nezávisle na zvoleném tarifu (SPEED) v rámci celé optické sítě RPSnet v daném
městě protokolem TCP (např. datové přenosy, WWW, FTP, DC++, apod.) Rychlost 10Mbit/s v síti RPSnet
není garantována (na rozdíl od rychlosti internetové linky). Službu je možné poskytnout v rámci panelového
domu, mezi panelovými domy jen v případě, že je již v provozu optická síť.

Ostatní služby RPSnet
Služba

Popis služby

Cena s DPH

Zvýhodněná
aktivace

Aktivační poplatek pro datové služby při uzavření smlouvy na dobu
určitou – 24 měsíců

1,- Kč

Standardní
aktivace

Aktivační poplatek pro datové služby při uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 2měsíce

2000,- Kč

Je stanovena ve výši 2 měsíčních paušálů s DPH, platí pro všechny tarify,
Záloha na služby
je vratná do 1 měsíce po ukončení smluvního vztahu,
vrací se po 12 měsících zákazníkům s dobrou platební morálkou

od 470,- Kč

Reaktivace služby

Z důvodu odpojení služby (prodleva s platbou, útoky do sítě apod.)

500,- Kč

Manipulační
poplatek

Změna smlouvy nebo smluvních stran

500,- Kč

V aktivačním poplatku není zahrnuta instalace kabeláže po bytě účastníka včetně dalších pasivních a
aktivních prvků (SWITCH, zásuvky apod.) Služba je předána v zásuvce u vchodu v bytě zákazníka.
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Hlasové služby - tarify RPSnet VOICE

(platné od 01.10.2008 včetně DPH)

Špička
Mimo špičku
(7:00 - 19:00 hod,
(19:00 - 7:00 hod
pracovní dny)
+ víkendy + státní svátky)
Tarif „START" – platí v případě využití hlasové služby současně s připojením k internetu
Volání po ČR

Měsíční paušál

0,- Kč

Volání v síti RPSvoice a v sítích partnerských

ZDARMA

Pevná linka ČR

1,00 Kč

0,60 Kč

Mobilní sítě ČR

4,00 Kč

4,00 Kč

Tarifikace v pevné síti ČR:

60+1 sekund

Tarifikace v mobilních sítích v ČR:
60+1 sekund
Tarif „PLUS" – platí v případě využití hlasové služby samostatně
Měsíční paušál

99,- Kč
Doplňková služba

Konfigurace a připojení IPVOICE na místě

500,- Kč

Montáž a konfigurace IPVOICE na místě
zároveň se službou RPSnet INTERNET

Zdarma

Přenos účastnického telefonního čísla ze sítě
O2 – jednorázový poplatek

1999,- Kč

K využití služeb stačí obyčejný telefonní přístroj, žádný IP telefon není nutný. Nemusíte mít puštěný
počítač, telefon funguje nezávisle na PC. Telefonní linka Vám bude přivedena do bytu po stávajícím
kabelu, který slouží pro připojení Vašeho počítače k naší síti RPSnet.
Od 01.02.2008 z důvodu zavedení centrálního technického řešení služby
nemusí investovat do žádné IPVOICE brány (gateway).

Název firmy:
Telefon:
Fax:
HOTLINE:
WWW:
E-mail:
IČO: 46101802
DIČ: CZ6706260176

RPSnet IPVOICE zákazník

Ing. Jan Rýznar – RPS Computers
583 286 400-2
583 286 403
775 075 010
www.rps.cz

internet@rps.cz

Objednávky směrujte od pondělí do pátku v pracovní
době od 08-16hodin na 583 286400 nebo 777 705091
případně písemně na E-mail internet@rps.cz.
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Aktuální mapa pokrytí RPSnet v Mohelnici

